
Cod  FP27-02,ver1 
 
 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE 
Dr. VICTOR BABEŞ 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 

 
 
 
 I.  In prezent Spitalul  Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş 
Timişoara are urmatoarea structură organizatorică aprobată de Ministerul Sănătaţii: 
 
- Secţia clinică pneumologie I; 
- Secţia clinică pneumologie II; 
- Secţia clinică boli infecţioase I; 
- Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii); 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase; 
- Compartiment chirurgie toracică; 
- Compartiment ATI; 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie; 
- Camera de garda; 
- Spitalizare de zi; 
- Farmacie; 
- Bloc operator;  
- Laborator analize medicale; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală; 
- Laborator explorări funcţionale;  
- Laborator anatomie patologică; 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale; 
- Compartiment de psihiatrie de legatura; 
- Compartiment endoscopie bronsica; 
- Dispensar TBC; 
- Cabinet boli infecţioase; 
- Cabinet antirabic; 
- Sala de gimnastica; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitati; 
- Aparat functional: 
 -Activităţi comune pe spital; 

-Muncitori; 
 -TESA; 
 -Conducerea spitalului: 
  -Manager; 
  -Director medical; 
  -Director fianciar-contabil. 
- Centrul de consiliere pentru renunţare la fumat.  
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 II. Numǎrul de angajaţi şi numele şefilor de secţii/compartimente: 
 
Conducerea spitalului: 
  -Manager :dr. Cerbu Maria; 
  -Director medical :dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 
  -Director fianciar-contabil : ec. Badea Janeta. 
 
- Secţia clinică pneumologie I: -şef secţie: dr. Vancea Dorin; 
 -36 angajaţi;  
- Secţia clinică pneumologie II: -şef secţie: dr. Tudorache Voicu Mircea; 

-26 angajaţi; 
- Secţia clinică boli infecţioase I: -sef secţie: dr. Negruţiu Lucian; 
           -34 angajaţi; 
 - Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii ): -şef secţie: dr. Crişan Alexandru; 

-35 angajaţi; 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase: -coordonator: dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 

-3 angajaţi; 
- Compartiment chirurgie toracică: -coordonator: dr. Al Jobory Hazm; 

-15 angajaţi; 
- Compartiment ATI : -coordonator: dr. Constantinescu Corneliu; 

- 9 angajaţi; 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie:-coordonator: dr. Oancea Cristian; 

-11 angajaţi; 
 - Camera de garda; 
- Spitalizare de zi; 
- Farmacie: -farmacist şef: Sâmbotin Ileana; 

-11 angajaţi;  
- Bloc operator: 

-2 angajaţi;  
- Laborator analize medicale: - şef laborator: dr. Niţa Camelia. 

-21 angajaţi; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală: 

-6 angajaţi; 
- Laborator explorări funcţionale: 

-1 angajat.  
- Laborator anatomie patologică: 

-3 angajaţi. 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale: 

-2 angajaţi; 
- Compartiment de psihiatrie de legatura:         

-3 angajaţi; 
- Compartiment endoscopie bronsica; 
- Dispensar TBC: -coordonator: dr. Socaci Adriana; 

-22 angajaţi;  
- Cabinet boli infecţioase-HIV/SIDA: 
- Cabinet antirabic; 
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- Sala de gimnastica; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile: 

- pneumologie: 
-21 angajaţi cu cumul de functii; 

- boli infecţioase. 
-14 angajaţi cu cumul de functii. 

- Aparat functional: 
 -Activităţi comune pe spital: -coordonator: ing. Munteanu Paula; 

 -9 angajaţi; 
 -Muncitori: -coordonator: ing. Munteanu Paula. 

 -22 angajaţi; 
 -TESA: 

 -17 angajaţi; 
 -Conducerea spitalului: 

 -3 angajaţi. 
-Medici rezidenţi: 
 -44 angajaţi. 
 
 Total angajaţi:368. 
 Menţionǎm cǎ numǎrul de angajaţi cuprinde atât titularii posturilor cât  şi înlocuitorii acestora pe 
perioadǎ determinatǎ. 
 
 
 
 III.  Obiectul de activitate al Spitalului  Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. 
Victor Babeş Timişoara 
 
 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara asigură prin 
secţiile şi serviciile sale asistenţă medicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor 
fiind spital clinic în acelaşi timp şi bază de învăţământ medical universitar şi postuniversitar de cercetare. 
                                        
 

IV.  Sinteza activităţii pe anul 2012: 
 
- Achiziţie şi implementare sistem supraveghere video; 
 
- Achiziţie şi implementare sistem acces control; 
 
- Studiu de fezabilitate: Creşterea calitǎţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş; 
 
- Achiziţie licenţǎ program informatic „Hospital Manager”;  
 
- Aparat Bioimpedatometru. 
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INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANTA SPITAL 2012 

co
d 

sc
tie

 

Denumire indicatori val.nat/cf. 
1567/14.09.2007 

valoare 
realizată 
pe AN 
2011 

valoare 
realizată 
pe AN 
2012 

A. Indicatori de management a resurselor umane     

  Numărul de pacienţi consultaţi în dispensarul 
TBC/medic 3803 2889.29 3586.43

1301 Numărul de pacienţi consultaţi în dispensarul TBC   20225 25105

  Numărul de consultaţii în ambulator Pneumologie 
integrat/medic   284.43 624.50

  Numărul de consultaţii în ambulator Pneumologie 
integrat   1991 2498

  Numărul de consultaţii Alergologie   340 757
  Numărul de consultaţii Bronhologie   570 583
  Numărul de consultaţii în ambulator Boli Infectioase   6875
 Numărul de consultaţii în ambulator Pneumologie  6549 7162
  Număr de consultaţii pe un  medic în ambulator (spital) 955 1004.23 1027.46

1291 Pneumologie I-pneumologie/TBC 240 425.29 934.00
1291 Pneumologie II-pneumologie/TBC 240 595.33 415.33
1011 Boli infecţioase I 955 1223.40 1250.00
1011 Boli infecţioase II 955 867.25 836.71

  Rata de utilizare a paturilor (zile) (Om zile spitalizare: 
paturi) 268 270.66 262.32

  DRG -total spital   5978 6098

  Cronici -total spital    712 693

  Spitalizare de zi -total spital   7354 7367

  Procentul pacienţilor cu complicaţii si comorbidităţi din 
totalul pacienţilor externaţi (5) specific sectiei  57.52 96.48

 Total externări  6690 6791
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V.  Obiective majore pe anul 2013: 
 

 
Nr.crt. 

                        
                      Denumire obiectiv 
 

 
Sursa finanţǎrii 

 
  Durata     
estimativǎ  a 
investiţiei 

1. Reabilitare staţie de epurare, canalizare 
spital 

-Finanţare europeanǎ 
-Primǎria Timişoara 

1 an 

2. Achiziţie aparat digital Rontgen pentru 
radiologie 

-Ministerul Sǎnǎtǎţii 
-5% Primǎria 
Timişoara 

1 an 

3.  Proiect privind extinderea clǎdirii de 
Pneumologie 
 

-Finanţare europeanǎ 
-Primǎria Timişoara 

2 ani 

4. Reabilitare Spalatoria spitalului Primǎria Timişoara 1 an 

5. Reabilitare Blocul Alimentar Primǎria Timişoara 1 an 

 
 
 


